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 چکیده 

دشمن و خودی را ضروری  یها ضعفو  ها یتوانمندتغییر در ماهیت نبردها، بررسی مجدد 

که نوعی از جنگ با پیچیدگی  دهد یمنشان  منطقهاخیر در  یها جنگساخته است. تجربه 

 ثبات یبپی  کارگیری ترکیبی از ابزارهای متعارف و نامتعارف در خاصی ظهور کرده که با به

نظامی بخصوص هوانیروز  یها گانی. از طرفی کاربرد باشند یمکردن کشورهای هدف 

دارد، لذا  متنوع و متناسب با شرایط آتی نیاز یها طرحهای نبرد به تمهیدات و تهیه  درصحنه

در شرایط  .هستقبل از آغاز جنگ نیاز به تالش فراوان جهت افزایش آمادگی رزمی این نیروها 

با این نوع تهدیدات این سؤال پیش  مشابهبا توجه به مقدورات هوانیروز برای جنگ ترکیبی 

های  در این مقاله پس از بررسی جنگ .هستهوانیروز  نیتر دامکه آیا نیازی به تدوین  دیآ یم

هوانیروز و همچنین موقعیت  یها تیمحدودو  ها ییتواناترکیبی اخیر و شناخت مقدورات، 

 یها جنگهوانیروز در  نیتر دامژئواستراتژیکی ایران، این نتیجه حاصل گردید که نیاز به تدوین 

 نیتر دامازسنجی تدوین . درواقع هدف این مقاله نیگردد یمازپیش احساس  ترکیبی بیش

تحلیلی استفاده و  -. در این مقاله از روش تحقیق توصیفیهستهوانیروز در جنگ ترکیبی 

 نیز ارائه گردیده است. ییشنهادهایپدرنهایت 

 

 :کلیدی یها واژه

 .، جنگ ترکیبی، هوانیروزنیترکدا 
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 مقدمه

شکل، محتوا و  ازنظرجنگ، یکی از مفاهیم بنیادی علوم سیاسی، نظامی و دفاعی است. جنگ 

مختلف تاریخی تغییرات بنیادینی پیدا نموده است. اندیشمندان نظامی  یها دورهگستردگی در 

 ها جنگ یبند نسلو راهبردی، بر اساس مبانی فکری خود این تغییرات را در قالب انواع مختلف 

نشان داده است که شکل و نوع  یا منطقهاخیر  یها جنگ. در این راستا تجربه اند نمودهارائه 

سبک  نیتر دهیچیپو  نیدتریجدو تهدیدات دستخوش تغییرات اساسی گردیده است.  ها جنگ

ترکیبی از  یریکارگ به، جنگ ترکیبی است. این شیوه از جنگ شده مطرحجنگیدن که تاکنون 

. جنگ ترکیبی شامل استفاده یک بازیگر دولتی یا باشد یم رمتعارفیغابزارهای متعارف و 

 در کشور هدف است. یثبات یبایجاد  باهدفی از همه ابزارهای در دسترس ردولتیغ

خودی را در مقابل  یها ضعفو  ها تیقابل، ها یتوانمندتغییر در ماهیت نبردها، بررسی مجدد 

نبرد  یها صحنهنظامی در  یها گانیی ریکارگ بهضروری ساخته است.  شرویپتهدیدات جدید و 

متنوع و متناسب با شرایط موجود و آتی دارد. لذا  یها طرحتمهیدات و تهیه  ینیب شیپنیاز به 

فراوانی برای ارتقای آمادگی رزمی و افزایش  یها تالشقبل از شروع جنگ و مخاصمه 

نظامی، الگوی تفکر نظامی  نظامی و تخصصی هر یگانی الزم است. داکترین یها یستگیشا

ی است. نوع تهدیدات فراروی کشور ج.ا.ا با نظامجهت پاسخگویی به مسائل و هدایت موضوعات 

نظامی بایستی دکترین و راهبردهای جدیدی را برای  یها گانیگذشته کامالً تغییر کرده است و 

 یها آموزشعمیر و نگهداری و ت یها روش، ها کیتاکتشرایط جدید تدوین نموده و تجهیزات، 

 خود را با توجه به شرایط جدید بروز نمایند.

تخصصی آجا نیز باید اقدامات باال را انجام دهد تا بتواند از  یها گانییکی از  عنوان بههوانیروز 

عملیات ترکیبی آماده نماید.  درصحنهو خود را برای رزم  یبردار بهرهموجود خود  یها تیقابل

 این امر تنها از طریق تدوین داکترین هوانیروز در جنگ ترکیبی محقق خواهد شد.

 چارچوب نظری
 تعریف داکترین

است به مجموعه  شده ترجمهداکترین که در فارسی به آیین، آموزه و اخیراً هم به رهنامه 

بشر زندگی  یها تیفعالاز علوم، فنون و  یا شاخه، عقاید، اصول و قواعد بنیادی در هر ها شهیاند

حاصل از تجربه، مطالعه، تحقیق، تحلیل و آزمایش  دانشکه مبتنی بر انباشت  شود یم اطالق

 .(22:8913آشتیانی،دانش ) ردیگ یمدر آن شاخه شکل 
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 ،یمش خطالگو،  دگاه،ید ،ینظر یها چارچوبباورها و  ن،یادیاصول بن یبه معنا 8نیواژه دکتر 

کارکرد  ی آنچهار معنا ن،یدکتر یلغو یو روش است. از کل معان راهنما عمل، یچگونگ

 و خطوط راهنما. یباور، چارچوب نظر ن،یادیبن اصول ایاز: اصل  اند عبارتدارند که  یتر روشن

 یمفهوم یساده باشد، دارا یلغو یمعن یواژه دارا کی عنوان بهصرفاً  نیاز آنکه دکتر شیپ

 نیابعاد و جوانب آن موردتوجه قرار داده شود. دکتر هیکل دیگسترده است و با یردکارب و قیعم

 .(21:8913و مظلوم،  ی)ثروت شود یمو ... بکار گرفته  ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس یها حوزهدر 

 
 داکترین نظامی

بر  یمبتن یو افکار نظام یکل یها یمش خطاز اصول، قواعد،  یا مجموعه انگریب ،ینظام نیدکتر 

 ایفلسفه  کیاز  یبخش تواند یمخود  ینظام نیاصل مشخص و محدود است. دکتر چند ای کی

 ای هیچند نظر ای کیدر چارچوب  ایباشد و  ینظام هیچند نظر ای کیحاصل  وی نظام یدئولوژیا

پس از  ،رندیگ یمسرچشمه  یتئور ایکه از تجربه ی نظام یها اقدامی ارائه گردد و برا یتئور

 .(21:8913و مظلوم،  ی)ثروت شوند یم راهنما شناخته عنوان بهاجماع 

 ینظام نیدکتر نیضرورت تدو

 است. یموضوعات نظام تیبه مسائل و هدا ییجهت پاسخگو یتفکر نظام یالگو ن،یدکتر

و سنجش صحت  یابیارز ،یریگ اندازهانطباق،  یاست برا یاریمرجع، شاخص و مع نیدکتر

فرماندهان و مسئوالن  شهیبه اند دنیدقت بخش ایو تفکر  مینقش تعل نیدکتر .ینظام اقدامات

 .(8913: 88ی، بر عهده دارد )باران یامور نظام تیرا در هدا ییاجرا و یانیم ،یسطوح عال

 

 2جنگ ترکیبی

از مفاهیم بنیادین علوم سیاسی، نظامی و دفاعی است. جنگ ازنظر شکل، محتوا و  جنگ یکی

مختلف تاریخی تغییرات بنیادینی پیدا نموده است. اندیشمندان نظامی  یها دورهگستردگی در 

 ها جنگ بندی نسلاساس مبانی فکری خود این تغییرات را در قالب انواع مختلف  و راهبردی، بر

به چهار دسته، جنگ  توان یمبندی انواع جنگ را با توجه به این دیدگاه  . تقسیماند نمودهارائه 

 .(1:8930تقسیم نمود )یارندی، طلبانه آرمان یها جنگو  نوین فرا سنتی، جنگ مدرن، جنگ

                                                           
1. Doctrine 
2
. Hybrid warfare 
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در « خالفن و سنگ»است که نظریات خود را بنام  هامسپردازان نظامی توماس  یکی از نظریه

طورکلی هامس به مفهوم جنگ نسلی و تغییر  مطرح کرده است. به 28خصوص جنگ در قرن 

نظامی و اثرات راهکنشی، راهبردی و اجتماعی آن بر وضعیت زمان جنگ  یها یفناورشکل 

 ها دولت-سلطه ملت یها تیفعالمدرن در  یها جنگپرداخته است. او معتقد است که نسل اول 

که متکی به  کردند یمنزدیک استفاده  یها جنگخط و ستون در  یها راهکنشرخ داد و از 

 یها نسلبنابراین  .(1:8930، کالو مکجانسون، )خودکار است  یها سالحمزیت فناوری تفنگ و 

بعدی جنگ با امضا معاهده وستفالیا شروع به تکامل کردند که در این عهدنامه حق طبیعی 

ترتیب بین  این رسمیت شناخته شد و به کشورها برای داشتن و استفاده از نیروهای نظامی به

 .(Brian. P. Fleming, 2009:28)بازیگران حکومتی و غیر حکومتی تمایز و تفاوت ایجاد شد 

با  ییجا جابهآتش خطی و  یها راهکنشبر اساس نسل اول و با استفاده از  ها جنگنسل دوم 

گرفته که در نیمه دوم قرن نوزدهم و در  تمرکز بر آتش غیرمستقیم با استفاده از توپخانه شکل

نسل سوم  .(88:8930، ترجمه الهیاری کالو مک)جانسون،  اوایل قرن بیستم رواج داشتند

قرن  ، این نوع جنگ درداند یمسرعت، قدرت مانور و عمق  یها کیتاکت را، تأکید بر ها جنگ

بیستم ظهور  در نیمه دوم قرن ها جنگوی معتقد است نسل چهارم . بیستم رواج داشته است

 یها تیقابلغیرنظامی برای مهار  یها کیتاکتحکومتی و غیرحکومتی از  کرده و در آن بازیگران

چریکی،  جنگ پارتیزانی، یها دهیا، ها جنگدر این نسل از . کنند یمفنّاورانه دشمن استفاده 

مشارکت داشته و عبارت  توماس هوبر نیز در این بحث مفهومی. جنگ مردمی متداول بود

جنگ »بانام شبیه به هیبریدی در کتابی  یها جنگرا در بحث خود بر روی « جنگ مرکب»

 .برد به کار« مرکب گره ،مرکب

بر . نیروهای متداول و غیرمتداول تعریف کرد از زمان همصورت استفاده  به ی جنگ مرکب راو

است تا کارایی نیروهای  شده عنواننسل چهارم جنگ  این اساس، ایده جنگ مرکب بر اساس

اگر نیروهای متداول و غیرمتداول در کنار  نامتداول را نشان داده و بر این مسئله تأکید کند که

 .(82:8930، کالو مکجانسون، مکمل هم باشند ) ندتوان یمهم به کار روند، 

کرد.  عنوان 2881سال  ترکیبی را در جنگ و ها جنگوزارت دفاع آمریکا مفهوم نسل چهارم 

که بر آمریکا دارند به  یا بالقوه رخداد آنها و اثرات احتمال بهاین سند خطرات را با توجه 

شکننده  حجیم( و یها بیتخر)با  نیآفر فاجعه)متداول(،  غیرمعمول، سنتی یها دسته

دکترین نظامی  0-8دستورالعمل میدانی ارتش آمریکا ر د. تروریستی( تقسیم کرد )مجرمانه/

هیبریدی، فرآیندهای عملیاتی، تهدید هیبریدی را  یها سازماناز تعریف استراتژیک  شده حاصل
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 منظور بهتروریستی و مجرمانه  متداول، غیرمتداول، یها تیقابلصورت ترکیب دینامیکی  به

 ,Ministry national defense republic of chaina) دکن میمقابله با امتیازات سنتی تعریف 

2009.) 

 ترکیبی اخیر یها جنگمروری بر 

 مناقشه روسیه و اوکراین: .الف

 روسیه. کرد مشاهده اوکراین یها یناآرام در توان یم را یبیترک یها جنگ یها نمونه از یکی

 و انرژی موضوع در ژهیو به اوکراین تحریم برای خود اقتصادی توان از یریگ بهره با زمان هم

 را یا رسانه عظیم جنگ یک اروپایی مقامات با یزن چانه و خود دیپلماسی یساز فعال همچنین

. بود انداخته راه مجازی اجتماعی هایشبکه در همچنین و کشور این خبری هایرسانه طریق از

 کشور این اخبار و هاسیاست ها،شبکه این در خود حضور با هرروز روسیه طرفدار کنشگر هزاران

 الیوم، روسیه ، تودی راشا خبری یها شبکه. نوشتندمی تفسیر آن تأیید در و دادندمی توضیح را

 تبلیغات با مقابله برای را جدی  یغاتیتبل و اطالعاتی جنگ یک... و روسیه صدای اسپوتنیک،

 مسکو دیگر سوی از. کردند یم دنبال اوکراین شرقی مناطق در مردم کردن همراه و غرب

 یختگیر هم به باعث تنها نه که ییها تیحما کرد، یم حمایت شرق طلبان ییجدا از شدت به

 این شرق در تنها نه ها ینیاوکرا. بود شده اوکراین در مرزی خطوط تغییر باعث بلکه سیاسی

 نامنظم نیروهای زمان هم. کردندیم مقابله مسکو هواداران با بایستی هم یفکی در بلکه کشور

 تحت مناطق افزایش حال در شدند، یم حمایت مسکو ارتش توسط که طلب ییجدا چریکی

 در البته. آورد می عمل به سیاسی و لجستیکی حمایت نیروها این از مسکو بودند، خود تصرف

 از حمایت در و شده عمل وارد روسیه ارتش ویژه نیروهای کردیم ایجاب ضرورت که ییها زمان

 و بارها اوکراین بحران جریان در که بود اتفاقی این. داد یم انجام نظامی عملیات طلبان ییجدا

 مانورهای انجام با روسیه ارتش کالسیک نیروهای ها نیا همه کنار در. بودیم آن شاهد بارها

 داشته نگاه زنده یفکی سر بر را مسکو نظامی اقدام وحشت سایه اوکراین مرزهای در نظامی

 کردن جدا و اوکراین مرزهای داخل در روسیه رسمی مجدد مداخله نگران همواره یفکی. بود

 اوکراین علیه مسکو که  یبیترک جنگ این در. بود کریمه مانند کشور این از دیگری هایبخش

 سایبری جدی و گسترده یها رساختیز از اوکراین نبودن برخوردار دلیل به بود، کرده آغاز

 .بود نشده ارائه مسکو سایبری حمالت از یتوجه قابل یها گزارش
 :2002... و اسرائیل در سال اهلل حزبجنگ  .ب

 2881... و اسرائیل در سال  اهلل حزبتاریخی از جنگ ترکیبی، جنگ ترکیبی  یها نمونهیکی از 

به اسرائیل، میزان تأثیر باال در  رکنندهیغافلگمیالدی است. نظامیان شیعه در یک حمله 
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کرد. در این جنگ  زده شگفترا  الملل نیبجنگیدن در مقابل توان دفاعی اسرائیل جوامع 

 یافزارها جنگاز مثال استفاده  طور بهتمام عناصر جنگ ترکیبی را به نمایش گذاشت،  اهلل حزب

چریکی، جنگ روانی، ایجاد وحشت در بین مردم  یها کیتاکتمعمولی، نیروهای نامنظم و 

ی ها رمجموعهیزی و توانایی در یکپارچه کردن چندبعد یها سازماناسرائیل، با حمایت مستقیم 

 ,Anderson Jacobs& Guillaume) مخفی برای یک جنگ بزرگ بود  یها گروهمختلف، 

Lasconjarias, 2015: 27) 

 
 :2002دولت اسالمی عراق و سوریه در سال  .ج

تأسیس شد. این گروه از  2888یک سازمان تروریستی جهادی در اوایل سال  عنوان بهداعش 

در  باتجربهافسران سابق ارتش منحل شده صدام حسین، قبایل سنی محلی، جنگجویان چچنی 

بود. داعش برای عملیات نظامی خود  شده  لیتشکاز سرتاسر جهان  یجهادگرانجنگ نامنظم و 

انتحاری و حتی حمالت شیمیایی آنان را به  اتیعمل، یا توپخانه، بمباران یگذار بمباز طریق 

 خدمت گرفته بود.

و نوع  و فشارها سازگار است ها فرصت ،ها واکنشداعش نشان داده است که با بسیاری از 

 .(ibid, 25) باشد میعملیات آنها کامالً از نوع ترکیبی 

از قبیل؛ غافلگیری، استفاده از نیروهای چریک و  ییها مشخصهترکیبی اخیر دارای  یها جنگ

و ایجاد رعب و وحشت برای رسیدن به  جانبه همهنامنظم، عملیات روانی در سطح وسیع و 

 اهداف خود برخوردارند.

 

 هوانیروز

 تاریخچه هوانیروز

فروند هواپیمای یک موتوره سسنا و شش نفر خلبان در شهر  1با  8908هوانیروز در اوایل سال 

فروند رسید و خلبانان و کارکنان فنی  98 تعداد هواپیماها به جیتدر بهتأسیس شد.  اصفهان

ایند به خارج ازلحاظ پروازی و تعمیراتی هواپیماهای فوق را پشتیبانی نم متعددی که بتوانند

گردان بوده است که از یک گروهان بالگرد و یک گروهان  اعزام شدند. هسته اولیه هوانیروز

وارد خدمت  09-فروند بالگرد اچ 81تعداد  8900بود. در سال  شده  لیتشک ریتعم و  ینگهدار

دستور هوایی در اصفهان تبدیل و  گردان هوانیروز به هنگ 8901نیروی زمینی گردید. در سال 

زمان  ایتالیا صادر و هم از 280فروند بالگرد  00)جت رنجر( و  281فروند بالگرد  808خرید 

 ،یمحمد )شاه موردنیاز جهت آموزش خلبانی و فنی به خارج اعزام گردیدند کارکنان
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به گسترش هوانیروز و لزوماً تشکیل چهار پایگاه  متصمی 8908در سال .(802:8912-809

پشتیبانی مستقیم و یک پایگاه پشتیبانی عمومی، اقدام به خرید  گاه رزمیمتشکل از سه پای

رزمی  یها گاهیپاشنوک از ایتالیا نمود و همگام با تأسیس  از آمریکا و بالگرد 280بالگرد کبرا و 

تصمیم به تشکیل مرکز آموزش هوانیروز در  کارکنان آن یها یازمندینتأمین  منظور بهو 

استاد و متخصص گرفته  عنوان به ها ییکایآمرمستشاران بیگانه خصوصاً  یریکارگ بهاصفهان با 

 .(809 شد )همان:

در بالیای  یاری مردمپس از پیروزی انقالب اسالمی، هوانیروز در عملیات مختلف نظامی و 

 بوده و توانسته است خدمات شایانی را به میهن اسالمی ارائه نماید. قدم شپی طبیعی همیشه

 

 هوانیروز یها تیمأمور

 مأموریت هوانیروز افزایش مقدورات نزاجا در هدایت و اجرای عملیات با فراهم نمودن تحرک و

است.  در همه سطوح فرماندهی کننده عملزمینی  یها گانی موردنیاز جهت یها یبانیپشت

رزمی، پشتیبانی رزمی و  های مأموریت انجام هر سه نوع عملیات نظامی شامل هوانیروز قادر به

نسبت به  تر سریعدارای تحرک باال نیاز به بروز شدن  یها گانی .پشتیبانی خدمات رزمی است

که در  باشند یمخاصی  یها تیمحدودهوایی دارای  یها گانینظامی را دارند.  یها گانیسایر 

غیر کالسیک  یبردهاندر  ها تیمحدود و اجرای اقدامات پیشگیرانه، این یزیر برنامهصورت عدم 

زمینی  یها گانی عملیات پروازی آنها و همچنین تأثیر منفی نیز بر عملیات گیر گریبان شدت به

 .خواهد گذاشت

و  باشند یماز جایی که بالگردهای موجود در هوانیروز همگی ساخت کشورهای آمریکا و ایتالیا  

شدید نظامی و  یها میتحرخصمانه این کشورها با نظام اسالمی، با وضع  یها استیس وجود

عزیزمان، شرایط بروز نمودن تجهیزات پروازی و پشتیبانی قطعاتی مناسب  اقتصادی علیه کشور

از  یریگ بهرهمشکل ساخته است. لذا باید با شناسایی و  از این وسایل پرنده را بسیار

مشکالت پیشرو غلبه نمود و در طول زمان و با  ور بر برخی ازموجود در داخل کش یها یتوانمند

و بهینه نمودن وسایل موجود،  تر شرفتهیپ داخلی به سمت ساخت وسایل پروازی هدایت صنایع

 پروازی نظامی ترسیم نمود. یها گانیتری را برای  آینده روشن

 
 زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران جایگاه هوانیروز در دکترین نیروی

 است: گردیده تعیین هوانیروز یگان جهت زیر وظایف نزاجا عملیاتی دکترین در
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 با خودی واحدهای جابجایی و ابتکاری و سریع واکنش عملیات اجرای و شناسایی -

 نزاجا. هواپیمایی توانایی از مناسب یریکارگ به

 موشک، فریب یها سامانه مانند بالگردها دفاعی کمک تجهیزات نمودن روز به و ارتقا -

 .9و فلر 2، دکوی8چف

 مدت. کوتاه پروازهای انجام با عملیات زمین شناسایی -

 ارتباط. فاقد عملیات اجرای و رزم تمرین -

 .نفوذی آرایش صورت به خودی یها گانی جابجایی -

دید در  یها نیدورباجرای پرواز شب با استفاده از وسایل کمک ناوبری نوین و  امکان -

 .(880 :8939)احمدی  شب

 هوانیروز یها گانی فرد منحصربه یها تیقابل

 یک نظامی یها گانی برای قابلیت این وجود ولی است متیق گران بسیار هوا راه از تحرک

 .است نموده متحرک سکویی به تبدیل را بالگرد اخیر، یها شرفتیپ حیاتی است. موضوع

 تأثیر بگذارد. تأثیر زمینی یها گانی عملیات دکترین است بر توانسته بالگرد باالی یها ییتوانا

 آن در که گردید نمایان کامالً طوفان صحرا عملیات در زمینی نبرد بر هوانیروز دکترین

 .نمودند منهدم را رژیم صدام راداری سکوهای عراق، خاک عمق در نفوذ با شکاری بالگردهای

 ها گانی این .اند شده یده سازمان و تجهیز نظامی عملیات از پشتیبانی برای هوانیروز یها گانی

 رزمی، یها تیمأمور اجرای به قادر ها گانی این دارند. کاربرد قابلیت نبرد منطقهتمام  در

 یها گانیدارند.  را نیروهای زمینی از پشتیبانی جهت رزمی پشتیبانی خدمات و رزمی پشتیبانی

 دشمن( عقبه و در عمق نزدیک،)نبرد  منطقه عرض طول و در عملیات اجرای به قادر هوانیروز

 .باشند می

 :از اند عبارت هوانیروز یها گانی فرد منحصربه یها تیقابلبا توجه به مطالب فوق  

 ارائه  قابل ها گانی سایر توسط که نظامی عملیات مختلف شرایط در تطبیق توانایی 

 .نیست

 قدرت آوردن کار یپا به توانایی و نبرد میدان شرایط با هماهنگ و باال سرعت با عمل 

 .مدنظر مکان و در زمان قاطع رزمی

                                                           
1
. Chaff 

2
. Decoy 

3
. Flare 
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 زمان، عوامل تأثیر از کاستن با نبرد منطقه شدن کوچک باعث هوانیروز یها گانی 

 .گردند یمزمین  عوارض و مکان

 یفرد منحصربه میزان ایجاد موجب نبرد میدان ابعاد تمام در هوانیروز عمل توانایی، 

 .است و چاالکی یریپذ انعطاف

 هماهنگی ایجاد باعث که ها پاتک و حمالت اجرای و تأمین برقراری شناسایی، اجرای 

 شرایط بتوانند فرماندهان تا شود یم باعث و گردد یم زمینی یها گانیو  بالگردها بین

 .نمایند کنترل را نبرد منطقه

 و تحت  روز در رزمی خدمات پشتیبانی و رزمی پشتیبانی رزمی، یها تیمأمور اجرای

 .نبرد منطقه تمام در کم دید شرایط

 زمان در قوا تمرکز برای نیروها سریع جابجایی با سطحی یها گانی رزمی توان ارتقای 

 حساس. مکان و

 نبرد منطقه در دشمن اهداف و استحکامات آرایش، موقعیت، از سریع اطالعات تهیه. 

 (880: 8939 ،)احمدی دشمن و خودی نیروهای عملیات سرعت بر تأثیرگذاری. 

 :ردیپذ یمانجام  زیر اصول اساس بر عملیات در هوانیروز یها گانی یریکارگ به

 دشمن از اطالعات یآور جمع 

 دشمن تجهیزات سایر و یابی هدف تجهیزات بردن بین از 

 خود حفظ برای عوارض از استفاده 

 جلویی یها گانی جابجایی 

 آتش قدرت یریکارگ به 

 قوا تمرکز 

 تحرک از استفاده 

 انعطاف قابلیت 

 غافلگیری از استفاده 

 (881:8939 )احمدی، ماندگاری برای تالش. 
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 هوانیروز دکترین اصول
 ها طیمح در عملیات اجرای توانایی باید هوانیروز یها گانی نظامی عملیات از پشتیبانی منظور به

 یها گانی هماهنگی و یساز کپارچهی بر هوانیروز دکترین باشند. داشته را شرایط مختلف و

 و زیآم تیموفق رزمی عملیات اجرای توانایی دارد. تأکید رزمی چارچوب عملیات در هوانیروز

 است. زیر اصل پنج صحیح یریکارگ به به بستگی اتیعمل سایر

 باعث ابتکار این نماید. کنترل را نبرد شرایط تا دهد یم را اجازه این فرمانده به عمل: ابتکار

 نبرد میدان در دشمن نیروهای یها نهیگز و افزایش خودی نیروهای یها نهیگزتا  شود یم

 .دارد را عملیات از قبل مشروح یزیر طرح نیازمند کسب ابتکار گردند. محدود

 است. دشمن به نسبت تر عیسر و صحیح عملکرد جهت خودی نیروهای توانایی چاالکی:

 .است ابتکار حفظ و کسب ازین شیپچاالکی 

 توانایی با رزمی عملیات در .گردد یم اطالق منظور و منابع فضا، زمان، در عملیات توسعه عمق:

 در زمان هم صورت به هوانیروز یها گانی است. دشمن عقبه و عمق نزدیک، در اجرای عملیات

 هدایت و یزیر طرح به قادر ها گانی این .ندینما یم حمله دشمن به میدان نبرد ابعاد تمام

 .(881:8939)احمدی، دارند را چند هدف روی بر آتش اجرای زمان هم

رزمی  توان حداکثر ایجاد برای موردنظر هدف و فضا زمان، در هوانیروز یریکارگ به هماهنگی:

 یها گانی بین دقیق یساز هماهنگ به نیاز هماهنگی این است. مدنظر مکان و زمان در نسبی

 .دارد را عملیات هر در رزمی خدمات پشتیبانی رزمی، رزمی، پشتیبانی

 است. مختلف عملیات یها یازمندین به پاسخگویی جهت ها گانی توانایی چندمنظوره:

 هوانیروز یها گانی رزمی، عملیات در است. هوانیروز یها گانی اصلی بودن جوهره چندمنظوره

 و پروازی یها گانی عملیات سازمان در تغییر تمرکز، تغییر توانایی را با خود بودن کاربردی چند

 .آورند یم دست به مؤثر صورت به و سرعت به دیگر به مأموریت مأموریت یک از نقش تغییر

 به جغرافیایی منطقه یک از را آنها بتوان تا داشته باشند را آمادگی این باید هوانیروز یها گانی

 .(منبع )همان گرفت مأموریت بکار دیگر انواع به مأموریت یک از و دیگر منطقه

 پشتیبانی از مؤثری طور به را هوانیروز یها گانی نقش شکاری، بالگردهای یریکارگ به و معرفی

 به نظامی عملیات داد. تغییر رزمی عملیات به ها گانی اداری و رزمی خدمات رزمی، پشتیبانی

 یها گانی رزمی مأموریت است. بالگردها مانند هوایی یها گانی از با استفاده قاطع برتری دنبال

 در عناصر سایر مشارکت با یا مستقل صورت به حمله و نمودن، تثبیت پیدا از عبارت هوانیروز

 )همان(. نبرد منطقه تمام
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 عملیات درصحنهبالگرد  انواع یریکارگ به

 اما ،گرفتند یم بکار هوایی جهت پشتیبانی آتش مستقیم درگذشته را شکاری بالگردهای 

 بالگردها این توان یم که است داده نشان نبرد یها دانیم در عملی یها تجربه و علمی تحقیقات

 به دستیابی به قادر شکاری بالگردهای گرفت. نیز بکار جنگ راهبردی سطوح در یآسان به را

 یها گانی یریکارگ به یها تیمز .دارند را فرماندهان اهداف از پشتیبانی در راهبردی تأثیر

 ارزیابی ،جهت شناسایی فرد منحصربه یها ییتوانا شامل راهبردی سطح در هوانیروز شکاری

 در هوا ایستایی توانایی است. سریع کاربرد و نبرد منطقه در دشمن بر وارده آسیب میزان سریع

 و شناسایی را اهداف سرعت به تا دهد یم شکاری بالگردهای به را قابلیت این هدف شناسایی و

 یریکارگ به حاصل مقدورات این نمایند. ارزیابی را صدمات میزان سریعاً و نموده آنها حمله به

 است. برد بلند با یها موشک و لیزری کننده تیهدا یها سامانه

 پشتیبانی در باید هوانیروز یها گانیکه  است نموده اشاره وضوح به زمینی نیروی دکترین

 روی بر و تجهیزات مطالعات و ها نیدکتر بیشتر نمایند. عمل زمینی یها گانی از تاکتیکی

 مانع نیتر بزرگ است. نموده غفلت راهبردی اهداف از و شده متمرکز خودرویی و زرهی اهداف

 قدیمی یها نیدکتر راهبردی، اهداف علیه هوانیروز شکاری بالگردهای یریکارگ به سر بر

 بالقوه و بالفعل یها ییتوانا شناسایی با گردد. اعمال آنها در الزم تغییرات که باید باشند یم

 جهت آن یها ییتوانا از یسادگ به دنتوان یم نظامی هوانیروز، نیروهای شکاری بالگردهای

 .(881: 8939احمدی، ) نمایند یبردار بهره آینده نبردهای در قاطع تأثیرگذاری

 در را اهدافی تا است داده ها ارتش به را توانایی این کبرا مانند شکاری بالگردهای یریکارگ به 

 قرار موردحمله شونده تیهدا یها موشک با را فرماندهی یها پست مانند مواضع دشمن پشت

 باعث پست ارتفاع در پرواز یها کیتاکت از استفاده و شب پرواز در تجهیزات ساخت دهند.

 تثبیت را خود جایگاه نبرد میدان در تأثیرگذاربسیار  سالحی عنوان به شکاری بالگرد تا گردیده

 بر بالگرد عملیات دکترین و نمایان ساختند فارس جیخل جنگ در را خود ها شرفتیپ این نماید.

 .گذاشت بیشتری تأثیر ها گانی سایر عملیات

 آن در که است عملیاتی مناطق در نجات و جستجو عملیات بالگردها یها تیمأمور از دیگر یکی

 نجات را ندینما یم سقوط دشمن خاک عمق در آنان بالگردهای یا هواپیماها خلبانانی که

 شد. گرفته بکار بسیار 8333 سال در یوگسالوی بمباران در روش عملیاتی این دهند. یم

 در مثال طور به .روند یم بکار ها یکشت علیه عملیات و شناسایی دریایی جهت همچنین بالگردها

 را آرژانتینی زیردریایی توانست موشک شلیک انگلیسی با بالگرد یک 8318 سال در فاکلند نبرد
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 از .اند دهیگرد تجهیز کوچک یها یکشتبه  حمله برای هم آمریکایی بالگردهای نماید. غرق

 ها یکشت و ها ییایردریزبه  نسبت باالتری مانور قدرت و سرعت دارای بالگردها که جایی

 خود یها ییتوانابالگردها  همچنین دهند. انجام آنان علیه را مؤثری عملیات تا قادرند ،باشند یم

 .اند رسانده اثبات به دریایی یها نیم یساز پاک در را

 کند یمجاد یا ینیزم یرویفرماندهان ن یان را براکن امیروز ایو سرعت هوان کیقدرت آتش، چاب

ع ینش سرکوا یبرا یهجوم یبالگردهانند. کشده و آن را منهدم  یکدشمن نزد یروهایه به نک

 استار مناسب یبس ینیزم یروهایاز محاصره ن یریجلوگ و نیعوارض زم ی، نگهداراتیعملدر 

را برقرار سازند.  ییهوا یکنزد یبانیپشت توانند یم شوند یمر نبرد یروها درگین که یهنگامو 

به  توانند یم ییسوار هوا یروهایو ن ها رسته .(90 ،8939 نزاجا، آموزش و تیترب معاونت)

را  یبزرگ منطقه ی، پوشش بر روینیزم یرویی نها دستهسه با یشده و در مقا یکدشمن نزد

 ند.یجاد نمایا یمترک زمان مدتی در بان دهیدجهت 

 یروهاین نیو جناح ییجلو منطقه  ،ییسوار هوا ییعناصر شناسا ینیتأم اتیعملن یدر ح

. پردازند یمع به اقدام ینش سرکوا یروین یک عنوان بهاوش قرار داده و کمورد  را ینیزم

را فراهم  ینیو تأم ییی شناساها ییتوانای از ا گستردهف یط ییشناسا ،یگشت یبالگردها

دشمن در سراسر  یروهایص نیو تشخ ییجهت شناسا ییدبان سوار هوای. عناصر دآورند یم

 یبرخوردار است. رادارها یا ژهیودان نبرد از اهمیت یم یمنبع مهم اطالعات عنوان بهدان نبرد یم

ع اطالعات یدر انتشار سر یتال، از عناصر اصلیجیمخابرات( دارتباطات )در بالگردها و  شده نصب

 یبانیو پشت یرزم یبانیپشت اتیعملروز در یی هوانها گان. یباشند یم ها سامانهن یا یرزم

 .(00 :8911)آقامحمدی، ی دارند توجه قابلت کارز مشین یس رزمیسرو

  
 هوانیروزمقدورات تاکتیکی 

  زرهی، توپخانه، مکانیزه و غیره دشمن یها گانیتک هوایی علیه  -

 عملیات هجوم هوایی -

 عملیات متحرک هوایی -

 عملیات پوشش -

 شناسایی هوایی -

 پهلوداری -

 پشتیبانی آتش -
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 تقویت -

 نفوذ -

 .(9:8919اطالعات هوانیروز، معاونت عملیات و ) عملیات ویژه -

 هوانیروز یها تیمحدود

 باشد( بالگرد فاقد زره می) دشمن یها سالحد در مقابل یپذیری شد آسیب 

 اج مبرم به سوختیاحت 

 برد و مسافت محدود 

 محدود سرعت پرواز 

 سقف پرواز محدود 

 حمل بار، مهمات، نفر ت دریمحدود 

 ل و گرانکمش یرونگهداریس و تعمیسرو 

 پرواز در شب تیمحدود 

  نامناسب یط جویپرواز در شرا 

 زات جنگالینداشتن تجه 

 و  اتیمعاونت عمل) یا منطقه ن و مدرن دشمن فراینو یها سالحپذیری در مقابل  آسیب

 (9:8919 روز،یاطالعات هوان

 تیمحدودکش( در خصوص وسایل پرنده دوموتوره فاقد   ثابت هوانیروز )هدف تبصره: یگان بال

 .باشد یمپرواز شب و پرواز در شرایط جوی نامناسب 

 

 روزیهوان یبا بالگردها ییآشنا

شنوک و کبرا )فاقد سامانه ، 281، 280: نوع بالگرد 0ی در حال حاضر دارا روزیهوان

که همه آنها  است نوع هواپیما 9و  تاو انداز موشکسامانه  ی( و دارا2تاو نان) 8تاو انداز موشک

هواپیمای . اند شده  خریداری ایتالیو ا کایآمری از کشورها یقبل از انقالب اسالم یها سالدر 

پس از انقالب اسالمی ساخته و تحویل هوانیروز گردیده  فجر توسط شرکت مواد ترکیبی فجر

جهت  ،وسایل پرنده نیمقدورات بودند. از ا نیباالتر یدر آن زمان دارا وسایل پرنده نیااست. 

                                                           
1. TOW 
2
. NON-TOW 
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 اتیعمل ،یلیجنگ تحم آغاز در کردستان، گنبد، خوزستان و پاوه قبل از یپرواز اتیعمل

 حوادث، و یعیطب یایدر بال یامدادرسان ان،یدوران دفاع مقدس، مبارزه با اشرار و قاچاقچ

مقامات  یترابر ،یآموزش یپروازهاتارشگری،  -برعلیه گروهای تکفیری ،ینظام های رزمایش

سال از عمر  08از  شیاست. گذشت ب دهیگرد استفاده ها مأموریت ریو سا یو لشکر یکشور

  به  دستحاضر با آن  حال در روزیاست که هوان یآنها مشکل های سامانه یآنها و عدم ارتقا

 است. بانیگر

 

 قش هوانیروز در جنگن

 های اخیر هوانیروز در جنگ

ی نیروی زمینی است که به دلیل در اختیار داشتن بالگردهای متنوع از ها گانهوانیروز یکی از ی

توانمندی در تحرک ازنظر ی مهمی را ها تیقابل ها یژگیو نیا ی برخوردار است،ا ژهیوساختار 

مقدس به منصه  در دفاعآتش  و قدرت تدارکات ،مهمات ،روِینعمل در جابجایی  سرعت سریع،

یکی از  عنوان بهنیروی جوان  نیاز ا و سپاهاندهان ارتش شد تا فرم و سببظهور رسانیده 

 .(3: 8911گسترده استفاده کنند )کریم زاده،  طور بهکننده در عملیات  ی مؤثر پشتیبانیها گانی

 هشترسمی جنگ  و آغازی کشور ها فرودگاه از بمبارانی پس قیدقا 03سال  وریشهر 98در 

بالگردهای  عیحضور سری و از آمادگی از ستاد هوانیروز ضرورت برخورداری ا هیبرابر امر ،ساله 

تعداد در این زمان  هرچند ابالغ شد. ها گاهیپای به اتیو عملمرزی  در مناطقی و هجومشکاری 

با با گروهک ضدانقالب درگیر بودند ولی  شمال غربی هوانیروز در مناطق از بالگردهای ادیز

ی آمادگ بالگردها، موقع به ریوتعم ینگهدارو ی فن ی کارکنان خلبان،نقالبا ساختار جوانبه  توجه

 و سومی دوم در روزهای که توانست ا گونه به ؛قرار داشتمطلوبی  طیدر شرارزمی هوانیروز 

 منطقهدر  نماید. کشور اعزام و غربجنوب  منطقه را به شیاز بالگردهای ادیتعداد زجنگ 

 وانتقال نقلی ارتش از تحرکات ها گانبه گزارش ی با توجه رسمی جنگ، از شروعجنوب قبل 

فروند  کیو  کبرابالگرد شکاری  دو فروند، 03 وریشهر 21در ی عراق به نواحی مرزی ها گانی

 نیو همچنیی فرماندهان منظور جابجا به مانیمسجدسل روزیهوانپایگاه  از 280بالگرد ترابری 

و آماده  مستقر شدندی زره 32لشگر  در پادگان دشمن، و اقداماتباهدف شناسایی تحرکات 

 .(01:8938رضایی، شدند )ی عملیاتی ها تیمأموراجرای 
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مشابه  یها گروه، از هوانیروز برای انهدام این گروه و منطقه در 8بعد از ظهور پدیده داعش

به انهدام تجهیزات و کشته شدن  توان یماستفاده گردید. برای نمونه  تروریستی به نحو مطلوبی

قصد نفوذ به خاک  8930مهر  89تروریستی غرب کشور که در تاریخ  یها گروهنفر از  82

جمهوری اسالمی ایران داشتند اشاره نمود. در این عملیات یک تیم سبک از هوانیروز به 

 )8931، مشرق نیوز) کرد درخواست قرارگاه نجف وارد عمل گردید و آنها را منهدم

 

 های ترکیبی هوانیروز در جنگ

ی ها جنگ گرید یعبارت بهی ترکیبی و ها جنگروز در یهوان یی بالگردهاریکارگ بههنوز نحوه 

ی ها سامانه وجود انواع رغم یعل ی از ابهام قرار دارد.ا هاله ( درژهیط ویرزم در شران )ینو

ز یما توسط دشمن، تجه یپرواز کت و تحریشدن هر نوع فعال و معلومپرنده  لیوسایی شناسا

و  (یویکلر، دیچف، ف) یی ارسالها موشکب یفر یها سامانهبه  یی خودبالگردهانشدن 

و قطع شدن ارتباط با  یی خودروهاین یهوائ یبرتر مانند عدم یاتیو فرض ی مدرنها سالح

و اختصاص  ها گاهیپا یمتوازن توان رزم میتقسبا  توان یمن جنگ، یدر ح یی فرماندهها سامانه

در حداقل  یی پروازها گروهو استقرار  یدر مواضع پدافند خوداتکا یی رزمها گاندادن آن به ی

، یمرئ)ی ها سامانهت اختفاء و استتار مناسب در قبال یو رعا یفاصله با مواضع پدافند

را انجام  یمؤثروبنده و ک اتیعملوتاه، کی ها حد مسافتدر  (و رادار ی، حرارتکیقرمز نزد مادون

و هماهنگ با  ینات تخصصی، مشروح و تمرکی مشترها طرحه یبه ته یامر بستگ نیا داد.

( دارد یو معابر وصول ها )گذرگاه شده  نییتع یننده در مواضع پدافندکپدافند ینیزم یها گانی

 .(2: 8930)بقایی، پرواس، 

 
 ترکیبیهوری اسالمی ایران در جنگ تهدیدات جغرافیایی سیاسی جم

از  یکیاست و به  داکردهیپت یاهم یگریش از هر زمان دیدر حال حاضر ب ینظام یایجغراف

(. شکی 2-9: 8912، یاست )مختار شده لیتبد یدر امور نظام رگذاریتأث یرهاین متغیتر یاصل

را در  ها آنکه بتوان  گردد یماهمیت و برجستگی اطالعات جغرافیایی زمانی مشخص ه نیست ک

، ینظام یایجغراف (.18 :8910)صفوی، ت ی نظامی بکار گرفها تیمأمورارتباط تنگاتنگ با 

)همان،  کند یمی نظامی بیان ها درحرکترا  منطقهیک کشور و یا یک  یایر عوامل جغرافیتأث

ت یوضع یدارا ییایجغراف یها یژگیو ازنظرران یا یاسالم یجمهور این رابطه در (.80: 8910

                                                           
1
. Islamic State of Iraq and Levant 
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ه )هنوز یسال جنگ با کشور همسا 1مانند پشت سر گذاشتن  .استمیزان تهدید  ازنظر یخاص

د را فعالً یتوان تهد هرچندشوند  ید محسوب میهستند که تهد ییکشورها یگیهم در همسا

کشور( زیرا کشور ایران  80فارس  جیگان جنوب خلیگان متعدد )با همسایندارند( و وجود همسا

ی برخوردار است و از این حیث فراواناز گسترش  لومترمربعیک 830/101/8با وسعتی در حدود 

گسترش در امتداد طول و عرض  ازلحاظو ( 29، 8932هجدهمین کشور جهان است )همان، 

ر بیشترین مرز مشترک را د .(0، 8911حمودی عظیمی، )مجغرافیایی سرزمینی متناسب است 

، 311، پاکستان 8281س ترکمنستان با کیلومتر و سپ 8183بین همسایگان کشور عراق با 

کیلومتر دارا هستند و سایر کشورهای  08و ارمنستان  011مهوری ترکیه ج ،300افغانستان 

و در حاشیه  101 خان یقلهمسایه در حوزه دریای خزر از رودخانه آستارا تا خلیج حسین 

دارای مرز ر کیلومت 110و تا خلیج گواتر  8230 بندرعباستا  اروندروداز دهانه  فارس جیخل

ه ران بیشور اک، ینیل سرزمکش ازنظر .(18 :8919ی، تاشناسیگطلس )اد باشن یمدریایی با ما 

گسترش در امتداد طول و عرض  ازلحاظگر و یال دکاست تا اشه یشب یا رهیا دایل فشرده کش

 (.08: 8911، ی)اخباراست ب متناس ینی، سرزمییایجغراف

ی شمال غربن قطر آن در جهت یتر ه بزرگکاست  یی نامنظمچهارضلعشور، کل کش یاز طرف

آن در جهت  کوچکلومتر و قطر کی 2208ج گواتر( در حدود یی )از آرارات تا خلجنوب شرقبه 

لومتر است. از کی 8088( در حدود اروندرود دهانهی )از سرخس تا جنوب غربی به شمال شرق

 یرانیر ایاما جزا؛ استه وستیو پ کپارچهران یین ایقسمت اعظم سرزمه کد گفت یبا یطرف

 (.839، 8911ا، ین مورد استثناء هستند )حافظن یفارس در ا جیخل

ان یاد در میمانند، وسعت نسبتاً ز استز ایران ازنظر جغرافیای نظامی دارای محاسن متعددی نی

ا از مرکز کشور و وجود شکل  ا. ج. ی، یکسان بودن فاصله مرزهامنطقهجهان و  یکشورها

 ی)در غرب و شمال و شرق دارا یعیبندی خاص طب ، وجود اسکلتیخاص و مناسب مرز

یی را ازنظر نظامی ها تیمزها کامالً مسطح و گسترده و ...( که  از قسمت یارتفاعات و در بعض

ت )در یجمعکسان یع یمانند عدم توز استز معایبی نی برای او در پی دارد. همچنین دارای

و عدم  شرق و شرق تراکم کمتر( جنوب منطقهشتر و در یغرب تراکم ب شمال و شمال منطقه

آن  دهنده نشان ،عوامل فوق یها و مذاهب مختلف(، بررس تیقوم ی)دارا یو مذهب یتجانس قوم

 یتیکشور از اهم یتیو امن یدات بالقوه و بالفعل دفاعیو تهد یطیرات محییاست که درک تغ

خاص در تعیین شرایط ایجاد جنگ ترکیبی برخوردار است. یک صحنه جنگ ترکیبی که 

که به مانورهای تهاجمی و  کند یمکیلومترها وسعت دارد فضایی را برای نیروهای نظامی فراهم 
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و  ها فرودگاهی نظامی، بندرها، ها گانیا تدافعی اقدام نمایند و بتوانند مراکز فرماندهی ی

خود را به شکل مناسبی پراکنده  متحرکو پشتیبانی و دیگر اهداف ثابت و آماد  ساتیتأس

که دارای فضای کافی  دهند یمنیروهای نظامی در زمین و یا در دریا مناطقی را ترجیح  .سازند

در صورت لزوم بتوانند زمان را با مکان معاوضه  ها آنبرای اجرای مانور عرضی و عمقی باشند و 

بنابراین  ؛دبه دشمن خود حمله نماین مجدداًی خود را جمع کرده و سپس نیروها؛ و کنند

ضعف تلقی  مناطق عملیاتی بزرگ گاهی برای یک کشور بزرگ نقطه قوت و گاهی نقطه

برای مثال ایران برای ارتش صدام حسین توانست از این محیط به نحو احسن استفاده  .شوند یم

پس  .مجدد ارتش عراق را از مرز خود بیرون نمایدنمودن او با حمالت ف نماید و پس از متوق

 توانند یتر م سادههای عملیاتی  هر چه وسعت کشور بیشتر باشد فرماندهان در انتخاب صحنه

 ها صحنهمانند رژیم اشغالگر قدس تعداد د باش تر کوچکتصمیم بگیرند ولیکن هرچقدر کشور 

های جنگ  ز مواردی که در تعیین صحنهیکی ا .(11 :8932یری، د )پمحدودتر و کمتر خواهد بو

شده است عوارض توپوگرافی طبیعی است زیرا سنگر و  سایر موارد دیده ازتر  ترکیبی پررنگ

اثر بوده و مانع از عبور  مواضع دفاعی که مانع گلوله دشمن است در مقابل حمالت شیمیایی بی

 (.900: 8331 ،الینزد )کادوات زرهی دشمن نخواهد ش
 

 ی ایراناسالم یجمهورجنگ ترکیبی علیه  صحنهم بر کحاات یواقع

 متنوع،  ییایمطمئن و ساختار جغراف یک دفاعیجمهوری اسالمی ایران از عمق استراتژ

 یعیدر عمق کشور مخاطرات بالقوه وس ینیبرخوردار است. حرکت زم یده و قابل دفاعیچیپ

آورد.  یمسلح مهاجم، فراهم م یروهاین یرا برا یراهبرد یروزیپ یکاز  یریدر حد جلوگ

 احساس با یرانیاه جامعه کن امر است یگر ا ران نشانیا یو اجتماع ی، فرهنگیخیتارع ایوق

 یدفاع زهیانگ یابی، دوباره قادر به بازیآرمان اله یکگانه و وجود یوجود دشمن مهاجم و ب

 .(82: 8930پرواس،بقایی و است ) مدت کوتاهخود در 

 اساسی یا ز سه امتیا دهد یمای از فالت ایران را تشکیل  موقعیت ایران که بخش عمده

دوم به سبب دارا  است.اول متصل به موقعیت بری اوراسیا  د.موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی دار

سوم به  ت.و دریای عمان از موقعیت بحری برخوردار اس فارس جیخلبودن سواحل طوالنی در 

میلیون بشکه  28ستراتژیک هرمز، دارای موقعیت گذرگاهی است و روزانه دلیل داشتن تنگه ا

 (.23 :8913 ،)ترابی شود یمنفت از این تنگه صادر 
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 و  یمان دفاعیا پیو  یکیر آن اتحاد استراتژیا غیجوار  چ کشور همیران با هیا یاسالم یجمهور

، یالملل نیروابط ب یریرپذییو تغ یداریه با توجه به ناپاکن احتمال وجود دارد یندارد. ا یتیامن

ط جنگ مستمر، از یران، در شرایبه ا شرفتهیپحات یو فروشنده تسل کننده نیتأم یکشورها

بقایی و ) ندینما ی. خوددارا. ابه ج.  شده فروختهسالح  یها هاز سامان یو آماد یفن یبانیپشت

 (82: 8930پرواس،

 را در  متیق گرانو  شرفتهیپحات یتسل یها هست که سامانیکشور قادر ن یط اقتصادیشرا

 ها، ید. ولیکن توانمندیگانه فراهم نمایب یکشورهامسلح ما از  یروهاین یبرا مدت کوتاه

 کشور یدفاع یازهاینی از توجه قابلکشور قادر است بخش  یفناور یها تیها و قابل تیرفظ

 د.ینما نیتأممربوط به هوانیروز را  یها یازمندین ازجمله

 یستیشور، باکه یدات علیگوناگون تهد یها فی. با توجه به وجود طا. امسلح ج.  یروهاین 

م ( و نریتیامنسخت ) یمهن(، ینظامت )دات سخیف تهدیت مقابله در برابر سه طیقابل

 ( را دارا باشند.ی)فرهنگ

 در موضوع  ژهیو بهمعظم انقالب  یت رهبریت با محورین مردم و حاکمیران، بیدر کشور ا

وجود دارد و  یینان باالی، وحدت و اطمییسو گانه، اعتماد، همیب تهاجممقاومت در مقابل 

 .ت آن دفاع خواهند کردیمردم از نظام و موجود

 ترکیبی یها جنگهوانیروز در  یها تیمحدود

  خصوص بهبا تجهیزات موجود بر روی بالگردان هوانیروز استفاده از آنها در تمام شرایط جوی 

 نیست. ریپذ امکانشرایط نامساعد جوی 

  دید در شب، استفاده بالگردان را در  روز بهعدم تجهیز وسایل پرنده هوانیروز به تجهیزات

 .دینما یمیات شبانه محدود عمل

  عدم تجهیز وسایل پرنده هوانیروز به وسایل پیشرفته مخابراتی و الکترونیکی، امکان استفاده

 .کند یمبهینه از وسایل پرنده در جنگ ترکیبی را کم 

  یل پرواز روی آب، امکان استفاده بهینه از وسایل وساعدم تجهیز وسایل پرنده هوانیروز به

 .سازد یم رو روبهآزاد صورت پذیرد را با مشکل  یها آبی که تهدیدات از طریق درزمانپرنده 

 خواهد بود. یا دهیچیپی در شرایط جنگ ترکیبی فرایند امدادرسان 
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 لیوتحل  هیتجز

بر  یمبتن یو افکار نظام یکل یها یمش خطاز اصول، قواعد،  یا مجموعه انگریب داکترین نظامی،

که در حال حاضر با توجه به تهدیدات نوظهور همانند  اصل مشخص و محدود است چند ای کی

تارشگری نیاز است با این رویکرد به آن پرداخته شود.  با توجه به واقعیات  -تکفیری یها گروه

زیر قادر است  یها تیقابلترکیبی، هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با  یها برجنگحاکم 

تارشگری با آنها به مقابله  -تکفیری یها گروهیدات در صورت بروز هرگونه تهدید از نوع تهد

 بپردازد.
های هوانیروز در جنگ ترکیبی ها و قابلیت توانایی (8)جدول   

 ی هوانیروز در جنگ ترکیبیها گانی یها تیقابلو  ها ییتوانا ردیف

 .ی نیروی زمینی در هدایت و اجرای عملیاتها گانافزایش مقدورات ی 8

ی رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات ها گانی مورد نیاز یها یبانیپشتامکان   2

 .رزمی توسط یگان هوانیروز

 .ی نیروی زمینیواحدهاجابجایی  اجرای عملیات واکنش سریع و ابتکاری و 9

 .و کنترلفرماندهی  0

ی فریب موشک مانند چف، دکوی، و فلر در راستای مقابله با ها سامانهاستفاده از  0

 .ها سامانهتارشگری در صورت تجهیز آنها به این  -ی تکفیریها گروه

 عملیات. منطقهشناسایی  1

ی دید ها نیدوربامکان پروازهای تاکتیکی شبانه با استفاده از وسایل کمک ناوبری و  1

 در شب.

 امکان عملیات در طول، عرض و عمق مواضع دشمن. 1

 رزمی قاطع در زمان الزم.توانایی به پای کار آوردن قدرت  3

 ی و چاالکی مطلوب که الزمه نبرد در شرایط ترکیبی است.ریپذ انعطافایجاد  88

 منطقهتهیه اطالعات سریع از موقعیت، آرایش، استحکامات  و مواضع دشمن در  88

 عملیات.

 

 ذیل را در نظر داشته باشد: گانه پنجداکترین هوانیروز در صحنه جنگ ترکیبی باید اصول 

 ابتکار عمل -

 چاالکی -

 توسع عملیات در عمق -

 هماهنگی -

 چند منظوره بودن  -
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از بالگردهای شکاری به نحو مطلوبی بهره جست.  توان یماز طرفی در جنگ ترکیبی 

این بالگردها تأثیرات راهبردی بر صحنه جنگ خواهد داشت. این بالگردها قادرند در  یریکارگ به

وارده  یها بیآسعملیات داشته، ارزیابی سریعی از میزان  منطقهت شناسایی دقیقی از اسرع وق

 یها پستبه دشمن داشته، نقاط حساس و حیاتی دشمن را در پشت مواضع دشمن مانند 

 هدایت شونده مورد اصابت قرار دهد. یها موشکفرماندهی را 

جستجو و نجات است که این موضوع یکی دیگر از کاربردهای بالگردهای هوانیروز در عملیات 

پیش گفته هوانیروز در  یها یتوانمندعلیرغم  درجنگ یوگسالوی نیز به اثبات رسیده است.

جمهوری جنگ ترکیبی و از طرفی دالیل مشروح ذیل که  احتمال وقوع جنگ ترکیبی را برای 

، عدم توزیع یکسان : موقعیت ژئوپولتیکی جمهوری اسالمی ایرانسازد ینمناممکن  اسالمی ایران

تکفیری و تارشگری  یها گروهاحتمال حضور جمعیت در کشور، عدم تجانس قومی و مذهبی، 

موجود بین  یها تنشو تحوالت جهانی در مرزهای ایران به علت شکست آنها در عراق و سوریه، 

، هنوز نحوه نبود واحدهای نظامی مؤثر چابک و کارآمد در مناطق مورد تهدیدایران و عربستان، 

از  یا هالهنوین در  یها جنگبالگردهای هوانیروز در جنگ ترکیبی و یا به عبارتی  یریکارگ به

ترکیبی را بیش  یها جنگابهام قرار گرفته و همین موضوع ضرورت تدوین دکترین هوانیروز در 

 تیابه مسائل و هد ییجهت پاسخگو یتفکر نظام یالگو ن،یدکتر. دینما یماز پیش الزامی 

نوع  0نوع بالگرد و  0این در حال است که در حال حاضر هوانیروز با  است. یموضوعات نظام

 کارگیری آنها درصحنه نبرد ترکیبی است. هواپیما فاقد داکترین مدونی در خصوص به

که برای یگان هوانیروز در شرایط جنگ ترکیبی وجود دارد، بایستی  هایی محدودیتبا توجه به 

هوانیروز در شرایط نامساعد جوی،  یها بالگردمانند  محدودیت  استفاده از  ها تیمحدوداینگونه 

دید در شب، محدودیت استفاده بالگردان  روز بهعدم تجهیز وسایل پرنده هوانیروز به تجهیزات 

یات شبانه، عدم تجهیز وسایل پرنده هوانیروز به وسایل پیشرفته مخابراتی و الکترونیکی، عملدر 

ی که تهدیدات از طریق زمانیل پرواز روی آب، برای وساتجهیز وسایل پرنده هوانیروز به  عدم

ترکیبی در تدوین داکترین هوانیروز در جنگ  یها جنگآزاد صورت پذیرد و پیچیدگی  یها آب

 ترکیبی لحاظ گردد.
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 هاگیری و پیشنهاد نتیجه 

 گیری نتیجه

بر  یمبتن یو افکار نظام یکل یها یمش خطاز اصول، قواعد،  یا مجموعه انگریب داکترین نظامی،

که در حال حاضر با توجه به تهدیدات نوظهور همانند  اصل مشخص و محدود است چند ای کی

با توجه به واقعیات ا این رویکرد به آن پرداخته شود. تارشگری نیاز است ب -تکفیری یها گروه

زیر قادر است در  یها تیقابلترکیبی، هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با  یها برجنگحاکم 

 تارشگری با آنها به مقابله بپردازد. -تکفیری یها گروهصورت بروز هرگونه تهدید از نوع تهدیدات 

 .اتیعمل یو اجرا تیدر هدا ینیزم یروین یها گانیمقدورات  شیافزا  -

 یخدمات رزم یبانیو پشت یرزم یبانیپشت ،یرزم یها گانی ازیمورد ن یها یبانیپشتامکان   -

 .روزیهوان گانیتوسط 

 .ینیزم یروین یواحدها ییجابجا و یو ابتکار عیواکنش سر اتیعمل یاجرا  -

 .و کنترل یفرمانده  -

 یها گروهمقابله با  یو فلر در راستا ،یموشک مانند چف، دکو بیفر یها سامانهاستفاده از   -

 .ها سامانه نیآنها به ا زیدر صورت تجه یتارشگر -یریتکف

 .اتیعمل منطقه ییشناسا  -

در  دید یها نیدوربو  یکمک ناوبر لیشبانه با استفاده از وسا یکیتاکت یامکان پروازها  -

 شب.

 در طول، عرض و عمق مواضع دشمن. اتیامکان عمل  -

 قاطع در زمان الزم. یکار آوردن قدرت رزم یبه پا ییتوانا  -

 است. یبیترک طیمطلوب که الزمه نبرد در شرا یو چاالک یریپذ انعطاف جادیا  -

 .اتیعمل منطقهاستحکامات  و مواضع دشمن در  ش،یآرا ت،یاز موقع عیاطالعات سر هیته  -

در جنگ ترکیبی است که در کنار رعایت اصولی  یا ژهیو یها تیقابلو  ها ییتواناهوانیروز دارای 

 تواند یمابتکار عمل، چاالکی، توسعه عملیات در عمق، هماهنگی و چند منظوره بودن همچون 

نیروی زمینی در هدایت و اجرای عملیات در صحنه نبرد  یها گانیباعث افزایش مقدورات 

 جنگ ترکیبی گردد.

لتیکی، تجانس قومی و مذهبی، بنا به دالیلی همچون موقعیت ژئوپ جمهوری اسالمی ایران

تکفیری و تارشگری در مرزهای ایران به علت  یها گروهاحتمال حضور جهانی، و تحوالت 

هنوز نحوه ، باشد یم ها گروهشکست آنها در عراق و سوریه، همواره در معرض تهدیدات این 
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 ن درینوی ها جنگ گرید یعبارت بهی ترکیبی و ها جنگروز در یهوان یی بالگردهاریکارگ به

هوانیروز در نبرد ترکیبی اجتناب  یریکارگ بهی از ابهام قرار دارد. لذا تدوین داکترین ا هاله

 ناپذیر است.

هوانیروز نیز دارای  یریکارگ بهترکیبی،  یها جنگموجود در  یها یدگیچیپبا توجه به 

در تدوین داکترین هوانیروز در جنگ  ها تیمحدودکه بایستی این  باشد یم ییها تیمحدود

 ترکیبی مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

 

 شنهادهایپ

هوانیروز را در  یریکارگ بهبا توجه به اینکه تدوین داکترین، به اصول و قواعد کلی  (8)

 یها جنگ، نیاز به تدوین داکترین استفاده از هوانیروز در کند یمجنگ ترکیبی تبیین 

 .رسد یم به نظرترکیبی ضروری 

 نسبت به تقویت هوانیروز اقدام شود. توسط ستاد کل ارتش جمهوری اسالمی، (2)

 نمایند واگذار را رزمی یها تیمأمور هوانیروز یها گانی به باید نظامی ارشد فرماندهان (9)

 شکاری بالگردهای آتش قدرت و یریپذ انعطاف تحرک، حداکثر یریکارگ بهموجب  که

 گردد. دشمن علیه

وسایل پرنده هوانیروز مانند تجهیزات الزم برای پرواز شب، از ملزومات ی روزرسان به (0)

 اساسی در جنگ ترکیبی احتمالی آینده است.

 یها تیظرفترکیبی و به منظور استفاده حداکثری از  یها جنگبا توجه به پیچیدگی  (0)

اصلح است سلسله مراتب فرماندهی نسبت به تجهیز  ها جنگهوانیروز در این نوع 

 موجود اقدام نمایند. یها تیمحدودنمودن بالگردها به منظور به حداقل رساندن 

  منابع

 گردان هوانیروز در پشتیبانی از رزم  نامه آیین (.8911. )محمدی، داوود و همکارانآقا
 .معاونت آموزشی نزاجا انتشارات :، تهرانز 8-83ناهمتراز به شماره 

 انتشارات  :تهران (.8938) روز در پشتیبانی از رزم ناهمترازیگردان مختلط هوان نامه نییآ

 .ارتش ینـیزم یـروینآمـوزش  تربیت و معاونـت

 تدوین داکترین و راهبردهای هواپیمایی نزاجا جهت مقابله با  (.8939. )احمدی، حسن
 .راهبردی آجا مرکز مطالعات، تحقیق نظری، تهدیدات ناهمتراز

  8919ی، تاشناسیگاطلس. 
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  ،جایگاه هوانیروز در جنگ ترکیبی، نخستین . (8930). پرواس، سیدرضاکورش و بقایی
 .، دافوس آجاهمایش جنگ ترکیبی

 و ستاد  یده فرماندهکجلد اول، دانش . انتشاراتپدافند غیرعامل (.8919) .غالمرضا ،بهمنش

 .آجا

 ین، دانشگاه جامع امام حسناهمگون طیدر مح ینیرزم زم نیدکتر (.8938. )داود ،یارانب 

 .یفاعد دانشکده و پژوهشکده علوم )ع(،

 انتشارات .های عملیات نظامی )گذشته و آینده( انتخاب صحنه (.8932. )پیری، هادی مراد: 

 .دانشگاه عالی دفاع ملی

 رخانهیدب ،یدر حوزه نظام نیدکتر نیتدو یراهنما (.8910. )یعل ،مظلوم . ومحسن ،یثروت 

دفاع  یانتشارات دانشگاه عال :مسلح، تهران یروهاین یها نامه نییآ در دنظریتجد یعال ئتیه

 .یمل

 نتهرا .بررسی روابط اقتصادی نظامی ایران و ایالت متحده امریکا (.8913. )ترابی، یوسف.  

 20/1/13اصول و روش تدوین دکترین نظامی، مقاله،  (.8913، محمدباقر. )یانیآشت دانش. 

 ،دافوس :انتشاراتتهران، ترجمه احمد الهیاری،  (.8930. )مک کالو ریچارد. و  جانسون. 

 ،حفظ آثار و نشر  بنیادانتشارات: تهران،  ،جنگ به روایت فرمانده (.8938. )محسن رضایی

 .های دفاع مقدس ارزش

 و ستاد. یده فرماندهکای بر جنگ نامتقارن، دانش مقدمه (.8910. )محمدرضا ،خواه رزم 

 نشر  :)جلد اول(، تهران تاریخچه هوانیروز از پیدایش تا تکامل (.8912. )، حجتیمحمد شاه

 .شهید سعید محبی

 سازمان جغرافیایی  نتشاراتا :تهران ،جغرافیای نظامی ایران. (8910). صفوی، سید یحیی

  .نیروهای مسلح

  دفتر مطالعات  :، مترجم کوروش بایندر، تهرانگاستراتژی بزر (.8918) ام.کالینز، جان

 .هخارج وزارت امور یالملل نیبسیاسی و 

 ،تهران های ماندگار هوانیروز در دفاع  مقدس، حماسه (.8911. )اردشیر کریم زاده. 

 هوانیروز.، مقررات پروازی استاندارد پرواز(. 8938. )معاونت آموزش و پژوهش هوانیروز 

 ستاد  :تهران ،روزیو کاربرد هوان شناسایی (.8918. )روزیو اطالعات هوان اتیمعاونت عمل

 .یفرمانده
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